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Sosiaalivaliokunnan kokous 2/2017 

 
Aika:  Tiistai 28.2.2017 klo 16:15 
Paikka:  Ilokivi 
 
Paikalla:  
  
Juho Vehkakoski, Emile  Sari Hietamäki, Mephisto 
Bella Forsgren, JYY  Irina Tuokko, JYY 
Anni Junkkarinen, Dumppi  Aatu Puhakka, JYY 
Emma Laakkonen, Parku  Anna Jäntti, Tosine 
Aleksi Eskelinen, Tosine  Kiia Hakkala, Sane 
Perttu Rautaniemi, Linkki  Karo Hämäläinen, Nefa 
Niko Sihvo, Radikaali  Topi Kytölehto, Jano/Tosine  
Sonja Karppinen, pj  Teemu Vasama, JYY 
Jonna Varsa, JYY 
 
 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:20. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjarjestykseksi. 

 

4. Ilmoitusasiat 

4.1 Jyväversitas projektiapurahat  

Student Life -projektiapurahaa Jyväversitas-projektia varten voi hakea sunnuntaihin 5.3 
mennessä! 

Lisätietoja: https://www.jyu.fi/studentlife/Jyvaversitas2017 

4.2 Jyvivan aloite  

Jyviva teki JYYn edustajistolle aloitteen Ilokiven ravintolan akustoinnista. Torstaina tilaan 
asennettiin lisää akustiikkalevyjä. Aloite on viety eteenpäin JYYn hallituksen käsiteltäväksi ja 
mahdollisista jatkotoimenpiteistä tiedotetaan myöhemmin. 

 

 

https://www.jyu.fi/studentlife/Jyvaversitas2017
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4.3 Opiskelijan kompassin tuetun jakson rekrytointi 

Nyt sinulla on mahdollisuus osallistua ohjelmaan, joka sisältää verkkojakson lisäksi 
henkilökohtaisia tapaamisia hyvinvointivalmentajan kanssa! Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä 
03.03.2017 mennessä: opiskelijankompassi@jyu.fi 

Lisätietoja: https://opiskelijankompassi.jyu.fi/ 

4.4 Puhutaan kiusaamisesta –hanke 

JYY on hankekumppanina Puhutaan kiusaamisesta –hankkeessa, joka sai rahoitusta vuosille 2017 
ja 2017. Hankkeessa on tarkoitus kartoittaa kiusaamisen nykytilaa suomalaisissa korkeakouluissa, 
levittää tietoa aiheesta korkeakoulujen sisällä sekä kehittää opiskelijayhteisöissä keinoja 
kiusaamisen tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen. Hakemusvaiheessa yhteistyökumppaneiksi 
tulivat Otus, SYL, SAMOK, HYY, JYY ja HUMAKO. Lisäksi YTHS on mukana yhteistyössä. 

Hankkeesta ja sen etenemisestä tiedotetaan lisää, kunhan se pääsee alkuun. 

4.5 Muut ilmoitusasiat 

JYY on valmistelemassa kuntavaalipaneelia 23.3. Millaisia kysymyksiä sosiaalivaliokunta 
haluaisi paneeliin? 

-Kuinka ehdokas parantaisi sateenkaarinuorten hyvinvointia ja osallistumista kunnassa? 

-Miten ehdokas lähtisi ehkäisemään nuorten syrjäytymistä? 

-Miten Jyväskylän saisi kotoisammaksi tai houkuttelevammaksi, jotta korkeakouluopiskelijat 
vaihtaisivat kirjansa Jyväskylään? 

 

Kysymyksiä/toiveita JYU:n tulevalle rehtorille sopo-asioihin liittyen? Mitä rehtorin pitäisi 
saada aikaiseksi, jotta opiskelijat voisivat entistä paremmin. 

-Miten rehtorihakijat edistäisivät opintojen kautta yhteisöllisyyttä ja tukisivat sosiaalisten 
verkostojen muodostumista? 

-Miten rehtori arvostaa Student Lifen toimintaa, rahoituksen jatkuminen? 

-Minkä tahojen kanssa hakija haluaa tehdä yhteistyötä, jotta JYU olisi entistä parempi paikka 
olla. 

 

JYYn soposektori keskusteli Jyväskylän Etsivän työn kanssa mahdollisuuksista viestiä etsivän 
työn mahdollisuuksista yliopisto-opiskelijoille. Alustavasti on puhuttu, että kirjoitetaan aiheesta 
blogipostaus JYYn blogiin. Sosiaalivaliokunta mietti keinoja tuoda etsivän työn matalan 
kynnyksen palvelut esiin blogissa tai muussa viestinnässä. Tärkeää on ainakin tuoda esille, että 
Etsivä työ tarjoaa monenlaista toimintaa monenlaisissa elämäntilanteissa oleville nuorille.  

JYYn sopo-asiantuntija Jonna lupasi laittaa YTHS:n kokoaman Tutorin linkkipaketin JYYn 
sosiaalivaliokunnan Facebook-sivulle.  

 

https://opiskelijankompassi.jyu.fi/
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4. Kuulumiset ja esittelyt  

Ensi kerralle vaihdetaan kuulumiset ennen ilmoitusasioita 

Linkillä tulossa lautapeli-ilta yhdessä Dumpin ja Ynnän kanssa. 

Tosineella tulossa keväällä hyvinvointiretkipäivä, mukana myös Hyvinvointiseminaarissa. 
Työelämäpäivä, jossa myös tietoa kesän toimeentulosta. 

Parkussa liikuttu ja käyty avantouimassa. Mielenterveysseminaarissa mukana. 

Mephistolla paljon kivoja alkoholittomia tapahtumia.  

Nefalla suunnitteilla kysely jäsenten tarpeista ja kiinnostuksista sopo-toimintaan liittyen. 

Sanella järjestelty verenluovutusta, innostusta Mielenterveyspäivän seminaariin. 

Radikaalilla tulossa lautapeli-ilta ja lanit 

Dumpilla ollut paljon tapahtumia, tänään sopo- ja kopo viihdyttää illassa Opinkivellä leivotaan 
pullaa. Tulossa saunailtaa, kahvin maistelua ja talviriehaa. Kuukausittainen sopo ja kopo 
viihdyttää –ilta. 

Emilellä yritetään käynnistellä verenluovutustoimintaa. Lautapeli-iltoja kerran kuussa. 

 

6. Yhdenvertaisuusasiat ja – toiminta 

6.1 Malja yhdenvertaisuudelle ja tasa-arvolle  

Sosiaalivaliokunta juhlisti kaiken voittavaa rakkautta ja tasa-arvoa nostamalla maljat 
muumiskumppaa 1.3 voimaan tulevalle, JYYnkin tukemalle tasa-arvoiselle avioliittolaille. 

6.2. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

7. Asumisasiat ja – toiminta 

7.1. Naapuriviikot keväällä? Suunnitelmat 

Naapuriviikkoja suunnitellaan yhdessä Kortepohjan, JNP:n ja KOAS:n kanssa, myös muita 
tahoja kysellään mukaan. Ajankohdaksi keväälle on suunniteltu 18.4-18.5.2017. 

Lisätietoja naapuriviikoista: www.naapuriviikot.fi 

7.2. Muut esille tulevat asiat 

Onko olemassa listaa Kortepohjan opiskelija-asuntojen Facebook-ryhmistä? 
Kortepohjavastaava Aatu kertoi, ettei ole listaa, mutta asukastoimikunnan kautta asiaan voidaan 
vaikuttaa. Aatu vie viestiä eteenpäin.  

 

http://www.naapuriviikot.fi/
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8. Toimeentuloasiat- ja toiminta 

8.1. Tulevat muutokset 

Kelan tiedote muutoksista: http://www.kela.fi/opiskelijoiden-tukien-muutokset 

Yleisen asumistuen soveltaminen opiskelijoiden kohdalla on vielä joiltain osin epäselvää. 
Kela on järjestämässä webinaarin asumistukisiirrosta ja sen vaikutuksista maaliskuussa. Yleinen 
asumistuki on aiheena myös opintotuen asiakasraadissa 7.3. SYL ja ylioppilaskunnat tulevat 
viestimään siirrosta yksityiskohtaisemmin maaliskuusta alkaen. 

8.2. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

9. Hyvinvointiasiat ja – toiminta 

9.1 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016  

JYYn hallituksen sopovastaava Bella kävi läpi uusimman Korkeakouluopiskelijoiden 
terveystutkimuksen tuloksia. Opiskelijoiden psyykkiset ongelmat ovat kasvaneet huolestuttavasti 
tutkimuksen mukaan, mutta esimerkiksi tupakointi ja alkoholinkäyttö ovat vähentyneet. 

Kristiina Kuntun esityksen diat KOTT2016 tuloksista: http://www.yths.fi/filebank/4201-
Mita_Korkeakouluopiskelijoiden_terveystutkimus_kertoo_Kristina_Kunttu_YTHS.pdf 

Muut esitykset ja materiaalit KOTT2016-seminaarista:  
http://www.yths.fi/uutiset/815/korkeakouluopiskelijoiden_terveystutkimus_kiinnosti 

9.2 Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

10. Millaista toimeentulomuutosten viestintää lähdetään toteuttamaan JYYssä pitkin kevättä 
& syksyllä –workshop 

-Sähköpostiviestintä – selkeä ja yksinkertainen sähköposti muutoksista  
-Some-viestintä 
-Erilaisille elämäntilanteille kohdistettu viestintä. Jos asut yksin, Jos asut kumppanin kanssa – 
Nuoliseikkailu väreillä. 
-Tapahtuma aiheesta. Mahdollistaa kysymykset. Tapahtumasta voisi tehdä myös esimerkiksi 
podcastin tms tallenteen, jotta tiedon saaminen on mahdollista myös niille, jotka eivät pääse 
paikalle. 
-Video 

11. Seuraavat kokoukset 

- 3/2017 28.3 klo 16.15-18.00 Ilokivi 
- 4/2017 20.4 klo 16.15-18.00 Ilokivi 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 17:56. 

http://www.kela.fi/opiskelijoiden-tukien-muutokset
http://www.yths.fi/filebank/4201-Mita_Korkeakouluopiskelijoiden_terveystutkimus_kertoo_Kristina_Kunttu_YTHS.pdf
http://www.yths.fi/filebank/4201-Mita_Korkeakouluopiskelijoiden_terveystutkimus_kertoo_Kristina_Kunttu_YTHS.pdf
http://www.yths.fi/uutiset/815/korkeakouluopiskelijoiden_terveystutkimus_kiinnosti

